Uniek wonen
Waar na de oorlog in rap tempo de flats van Hoven II
verrezen, is gekozen voor een vernieuwingsslag.
Mensen veranderen, wensen veranderen. De nieuwbouw

thuisinharmonie.nl

van Harmonie verbindt mensen én wensen, met een rijke
variatie aan woningtypen.

Autoluw
De auto: we kunnen niet meer zonder. Dus ook in het
ontwerp van Harmonie is rekening gehouden met jouw
Harmonie is een ontwikkeling van:

mobiliteit. Maar niemand wil de hele dag tegen blik aankijken
dus –afhankelijk van het type woning waar jij verliefd op
wordt – parkeer jij in de overdekte parkeergarage, het groene
parkeerhof of bij je eigen huis. Zo ontstaat een autoluw
geheel – veilig en rustig.

De inhoud van deze folder is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend. De getoonde
beelden zijn een concept en indicatief.

Capelle aan den IJssel

Groen & duurzaam

Ooit een gehucht aan de rivier, nu een volwassen gemeente:

Harmonie wordt groen, in alle betekenissen van het woord.

Capelle aan den IJssel is populair. Logisch, want met de

De wijk krijgt een parkachtige opzet met bomen en water,

metro zit je in 10 minuten in hartje Rotterdam, terwijl je

is autoluw en nodigt zo uit tot ontmoeten en ontspannen.

‘thuis’ meer rust, groen en ruimte hebt. Maar dan wel met

Er wordt circulair gebouwd, dus met gerecyclede en

alles erop en eraan, van winkels tot ziekenhuis, van scholen

herbruikbare materialen, en alle woningen hebben

tot schouwburg.

zonnepanelen, een bodemwarmtepomp en perfecte isolatie.
En ‘gasloos’ spreekt voor zich.

Hoe centraal
wil je wonen?

Verrassend
Fijn wonen begint met luisteren naar de bewoners van nu
en de bewoners van straks. Tijdens zgn. ‘co-creatiesessies’
verzamelden we de input van aanwezige geïnteresseerden.
En daar doen we wat mee. Want wonen is meer dan een dak

Hoe mooi
wil je
wonen?

boven je hoofd. En een buurt ontwikkel je niet alleen.
Dat doen we samen. Zo krijg je een buurt die verrast.

Rotterdam

Capelle aan
den IJssel

“Binnen 10 minuten op de Coolsingel”

Gelijkvloers
Alles gelijkvloers, lekker licht en, zoals dat zo fraai heet, levensloopbestendig – wonen in een appartement heeft zijn voordelen. Groot
onderhoud regel je gezamenlijk, ook al een zorg minder. En je komt
elkaar nog eens tegen, zeker in de fraaie laagbouw – zes woonlagen
met bovenin twee prachtige penthouses! – op de hoek Roekstraat/
Fluiterlaan. Prettig kleinschalig maar met veel variatie in indeling,
van ca. 85 tot maar liefst 195 m2! Wil je juist downsizen? Elders in
Harmonie vind je leuke benedenwoningen van ca. 55 m2.

1	Waterwoning

Appartement 85 - 120 m²
1

Diverse appartementen
met 2 of 3 slaapkamers

ca. 135 - 175 m²

1

2	Parkwoning
ca. 135 - 150 m²

3	Dekwoning

Penthouse 175 - 195 m²

ca. 135 m²

Luxe wonen met
prachtig uitzicht

4	Herenhuis
ca. 130 - 155 m²

1

2

1

5	Appartement

1
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ca. 85 - 120 m²

6	Penthouse
ca. 175 - 195 m²

7	Benedenwoning
3
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wonen?
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ca. 105 - 150 m²
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9	Stadswoning (dek)
ca. 115 - 170 m²
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10	Stadswoning (tuin)
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Fluiterlaan

Appartement

Parkwoning

Waterwoning

Herenhuis

Dekwoning

Beneden-/bovenwoning

Stadswoning (dek)

Stadswoning (tuin)

Tuin

Je zoekt een fijne gezinswoning, waarin – letterlijk en figuurlijk

Met de voorzijde aan het park of liever direct aan het water? Een

– ruimte is om samen te leven. Een grote keuken is voor jou een

luxe herenhuis met klassiek puntdak of een stoere stadswoning met

must. Eventueel een vide, om de openheid te benadrukken.

de mogelijkheid van een extra verdieping? Welke type je ook kiest:

Minstens ca. 100 m maar groter mag ook, tot zo’n 170 m .

je vindt privacy in je privétuin, terwijl je vanuit je voordeur zo het

En absoluut een groot terras. Maar een tuin? Dat hoeft niet. Voor

openbaar groen in stapt. De huizen variëren van ca. 120 tot maar

een speelse aan- of uitbouw hou jij je aanbevolen. Geen probleem.

liefst 180 m2 en de indeling en sfeer zijn al even divers. Want zo’n

Kán. Kijk eens naar de dekwoningen, stadswoningen (dek) en

unieke wijk ontstaat niet op de tekentafel, die ontstaat dankzij de

bovenwoningen in Harmonie.

bewoners. Mensen zoals jullie. Co-creatie laat Harmonie leven.
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ca. 55 m²

8	Bovenwoning
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Speels
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ca. 115 -180 m²

